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c a s e sen a»
La ĉasokornoj sonas 
tra vasta kamp-silent’ 
kaj malproksime mortas 
la bruo en la vent’.

Ho, nia vivo estis 
pli bela ol roman’ : 
feliĉo tia estis 
tro granda por teran’

Eksaltas mia koro :
ĝin kaptas stranga ĉarm’ ;
ruliĝas el okuloj
tra mia vang’ la larm’.

Memoroj reviviĝas 
pri kara la knabin’, 
i.iel diinon faisan 
adoris mi ja ŝin.

Tro granda do por daüri : 
la ravo kaj feliĉ’ 
lcrflugis, kiel sonĝo 
belega post vekiĝ’.

Mi tenus tiun tempon 
por sola, sola hor’, 
sed, se mi volus kapti, 
forflugas la memor’...

Kaj ĉasokornoj sonas 
tra vasta kamp-silent’, 
tre malproksime mortas 
la bruo en la vent’...

Jan Van Schoor.
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l a  konfcfto en la t in U le
Fragmento el «Hampit la ĉasisto», N" 4 de la «Die POOKTE» serio.

...Jam la vino, la tabakfumo kaj la odoro de 1’ manĝaĵo kaj 
geviroj, duone estis vualigintaj la sentojn de la ŝuisto Thomas 
Jakkel, kaj de la ŝafisto.

Konfesado kaj pentofaro estis forgesitaj, laŭtvoĉe la suisto 
proponis kartludeton, kiam Hampit subite ekkriis : «Nun suficas, 
vi, pilgrimantoj. Ĝis tie ĉi kaj ne pluen, mi diras. Mi ne akompanis 
vin por peki sed por pentofari. Kaj neniaj allogaĵoj de l’diablo dis- 
vojigos min. Cetere, mastro Thomas, kion dirus Katrino...»

«Silentu, Hampit, en la nomo de Dio, silentu» ekkriis la suis
to, ekkaptante siajn pilgrimsakon, bastonon kaj capelon; kaj li 
malaperis tra la pordon kvazaü li la diablon estus vidinta. Ridegoj 
eksplodis malantaŭ li : «Haltu, ŝuisto, ni helpos vin por ekzameni 
vian konsciencon». Multon pli ili kriis, sed nenie ŝuisto reaperis. 
La trinkantoj tarnen volis gardi kun ili la du aliajn ŝercemuloin 
Sed Hampit kontraüstaris ridetante : «Ni ne pli longe povas resta- 
di. Ni faris promeson, ni tri, kaj tiun ni hodiaŭ devas plenumi»...

Kaj li kun la safisto ankaü malaperis. Apud la vendejfontano 
ili ree kuniĝis kun Jakkel. Sed ne longe daŭris kiam ili denove ion 
novan renkontis : en la Nia Sinjorinastrato troviĝis ursodresisto, 
kiu dancigis sian beston. La maljuna, variolcikatra cigano klaki 
gis sian vipon, eta knabo nudpieda ludis harmonikon, etulino so- 
nigis triangulon, kaj la besto vidigis siajn pezajn artaĵojn. Etularo 
cir^auis iiin kaj du vinuloj el la najbaraĵo, veninte al la vendejo, 
ekkaptis monahon — estis frato Ambrozio el Bornhoven, kiu faris 
sian almozpetadan ekskurson — kaj volis devigi lin danci.

Tiam ekmalfermis kelpordo de malnove patricia domo, sub 
bela por leonoj subtenita blazono, kaj el la vinkelo aperis vinruĝa 
lunvizaĝo kun paro da ruzaj, porkecaj okuloj sub flavruĝaj, stariĝ 
antaj haroj, por sekvi la ludon. Nur tempeton, tarnen, car subite 
li saltis en la homamason, kaptis Hampit’on ĉe la brakon kaj ek
kriis : «Estas do vere, ke Hampit estas en la urbo! Kaj vi eĉ kura- 
ĝus preterpasi la domon de via amiko Stemler, se mi ne estus tro- 
vinta vin». — «Ni devas iri al Bornhoven por konfesi kaj ne pen
sas pri trinkado» respondis Hampit kun volita seriozeco, kaj li 
montris siajn du kunulojn.

— Nu, tio ne tiel urĝas, kaj ne estos malbone se vi glaseton 
trinkas. Antaüen, eniru!» kaj li braksignis por voki ambaü kaj 
prenis Hampit ĉe la brakon.

— «La urso ankaü devas eniri» kriis la ŝuisto laüte, kaj tio 
lenkontis unuaniman sukceson. Kaj la vinkomercisto Stemler 
simpatie partoprenante la ĝeneralan petolecon de la dancemuloj, 
ne volis rompi la gajecon. Li eĉ permesis ke post la cigano kaj la 
du muzikistoj, ankaü la du gajemuloj kun frato Ambrozio eniru. 
Sed tiam servisto devis tuj fermi la kelpordon, alie la tuta strato 
estus enirinta!
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Kaj nun la urso tie interne dancis, inter la kolosaj vinbareloj, 
en la fantoma duonheleco de la kelo kaj ĉiuj kundancis laü la 
muziko de la harmoniko, la triangulo kaj la vipklakado de l’urs- 
dresisto.

Post ciu saltado, oni trinkis «glaseton» kaj la eta, rondventra 
vinkomercisto aldonis ĉiam spritan sentencon, kiam li nomis la 
diversajn «vinjarojn». «Ci tie vi havas la «Fraülokonsolo’n, kiun 
Sankta Petro kreskigis pro la needziĝintoj ; ĝi superis ĉian amon. 
Jen estis la «Virgulinrido», ĝi aromas, kaj malpezigas la koron kiel 
sunbrila vetero en la dolĉa majo. Kaj poste la «Orofajro», kiu 
plezurigas kaj frenezigas vin tiel, ke vi ne timus fari la plej mal- 
saĝajn artifikojn. Kaj ankaü la «Malsaĝulnektaro» kiu dancigas 
horon post horo eĉ la plej eluzitan maljunulon.

Kaj denove oni ronddancis sub la ehantaj kelvolboj : antaüe 
la lamanta ŝuisto sekvata de la aliaj, dum ke la frato en sia bruna 
monaha vesto flanke starante, rigardadis la frenezan agadon kaj 
ridis, ridegis, tiom ke la larmoj ruliĝis sur liajn vangojn.

Kiam ili laciĝis kaj trenis la piedojn, la ŝafisto ekkriis : «An- 
koraü guton da Orofajro, Stemler, ĝi tiel bonege gustumas, tiu 
diabla trinkajo; mi kapablus trinkadi ĝin gis la Lasta Tago».

— Nu, mi timas ke la diablo jam ekkaptis vins- diris Hampit. 
«Ni nun pri konfeso ne plu parolu, hodiaü».

ĉe ĉi tiuj vortoj la ŝuisto, kiu estis sin sidiginta apud barelon, 
subite timigita, eksaltis kaj tremanta ekkriis : «Ne, ne estas fino. 
Ni estas for. Tuj. Senprokraste al Bornhoven, Hampit. Mi tarnen 
ne tiele povas reiri al Katrino». Kaj li jam lamante saltis al la 
kelpordo. Sed la vinkomercisto ekkaptis lin ĉe la baskojn, kaj re- 
venigis lin. — «Nu, nu, uzu foje vian intelekton, ŝuisto! En Born
hoven vi ne trovos konfesprenanton, hodiaü; kaj cetere ei tie 
estas pli facile. Jen sidas frato Ambrozio, bonega, sankta monaho. 
Li certe pardonon por viaj pekoj donos. Kial ne?»

Kaj al la frato, kiu sin défendis kontraŭ la aserto dirante kc 
li ne estas pastro, ke tio ne decas, li okulumis por komprenigi ke 
estas ja nura ŝerco. Ankaü Hampit palpebrumis, kaj same la aliaj 
kaj tiam li lasis sin konvinki.

Li sidiĝis sur keston, mansignis al la ŝuisto ke ei tiu surgenuu 
antaü lin, sur la teron, kaj ridetanta forigis la aliajn.

Ili trilridante tion faris, aüdis ke la ŝuisto recitis sian «kon- 
fiteor», poste ĝemante daŭrigis dum ke li frapis sian bruston kun 
ambaü pugnoj. La frato faris sian eblon por resti serioza. Li kap- 
jesis kelkajn fojojn kaj subite ekstaris svingante la brakojn en la 
aeron : «Kion mi nun devas aüdi», li ekkriis. «ĉu vi estas tia por- 
ko! Katrino pravas! Per brulruĝa faj rostango si de vus puni vin 
pro tio».

ĉiuj ŝajnigis sin terurigitaj.
«Cu vi tion aüdas, homoj? Li premas la piedfingrojn de la 

junulinoj, kiam li devas preni mezurojn por nova ŝuparo. Li metas 
pantalonbutonojn en la preĝejpladon, la hipokritulo! Li tordis 3a 
nukon al la koko de l’instruisto kaj krome ĝin mem tute manĝis 
Ne, por tiuj krimoj ne estas eble doni pardonon, eĉ ne en Romo ! »

La ŝuisto aŭskultis kun vizaĝo kvazaŭ li devus tuj morti.



Sed la aliaj tuj provis defendi lin. — «Estas ja io negrava pre- 
mi i'oje en la granda piedfingro» diris Stemler «Ili tion ŝatas».

— «Kaj pri la pantalonbutonoj, li pravas. öis nun neniu pre- 
ĝejo bankrotis» ekkriis la ŝafisto.

— «Kaj kion vi scias pri la koko de l’instruisto? diris Hampit. 
«La besto pli ŝtelis en la ĝardeno de 1’ŝuisto ol ĝi pezis. Kaj la 
instruisto tion méritas. Venu, Thomas, knabo, ne ĉagreniĝu pri 
tio. eu iam iu suisto alvenis en infernon? Nia Sinjoro ĉiam estis 
via amiko.»

Tiam Jakkel ne povis ĝin plue elteni kaj ankaŭ la frato, kaj 
ambaü ekridegis freneze. La ĉeestantoj vole nevole devis kunridi. 
«Venu, ni trinku guteton pro tio» diris Stemler. «Estis bone 
ludate»......

La kokoj en Lamsbeuken jam kantis kiam ili alvenis en sia 
vilaĝo. «eu mi kuniru kiel... fulmoforigilo?»

— «En la nomo de Dio, ne» sin défendis la ŝuisto. «Tiam ŝia 
kolero estus dekobligata».

ce la pordo de Hampit, ili disiĝis. Hampit grimpis al sia ĉam- 
bro kaj mastro Thomas lamis al la ĝardeno de sia dometo.

Post tempeto, Hampit, kiu ne kapablis ekdormi, aüdis sian 
amikon Thomas en lia ĝardeno klaketanta per sia ŝpato, kaj, 
suspektante ion malbonan, li iris al la fenestro kaj vidis la ŝuiston 
fosantan en sia duonfrostita grundo.

«Kio signifas»?, Thomas. — «ŝi ne volas enlasi min. Kaj kion 
fari? Mi tarnen devas pasigi la tempon kaj varmigi min».

— «Vi, frenezulo, venu, jen staras lito, kaj morgaü ni iros
kune al Katrino».........

— La postan sabaton, Thomas venis ce Hampit : «Aüskultu 
foje, ni tarnen devas serioze iri al konfesado. Mi proponas iri al 
Trimport. La tiea maljuna pastro estas tre afabla kaj komprenas 
aferojn».

Ili do iris kaj Katrino kriis el la ĝardeno : «Se vi denove iras 
por diboĉadi, vi atingos saman kiel pasintfojon, Thomas»...

— «Ni devas trovi rimedon al tio», diris Hampit al la ŝuisto. 
Antaü kiam ili estis en Trimport la piano estis prêta kaj dumnokte 
ili vere efektivigis ĝin.

Estis denove noktmezo kiam ili revenis en Lamsbeuken. La 
dometo tie kuŝis malhele kaj silente, la dompordo solide ŝlosita 
kaj nenio moviĝis kiam Thomas ekfrapis.

Tiam li rampis ĝis la porkejo kaj ellasis en la ĝardenon la 
porkinon kun ĝiaj porkidoj.

«Katrino, Katrino, nun vi lasis la porkinon kun ĝiaj idoj 
ekstere» li kriis. Kaj li interkurigis la bestojn, tiel ke Katrino de
vis aüdi la kriadon kaj gruntadon.

Ne daüris tri minutojn antaü kiam Katrino estis malsupre 
por repeli la bestojn en la porkejon. La ŝuisto profitis de tio por 
salti sekrete en la domon, slosis la pordon kaj grimpis en la /ar- 
man liton... Kiam Katrino post penado rehavis la bestojn interne 
kaj volis eniri la domon, si staris antaü fermita pordo. ŝi frapis.
skuadis, kriis, batadis, sed ĉio vane. Estis silento kiel kiam Thomas 
staris antaü la pordo.
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Tutan horon li lasis ŝin gustumi la ludon, kiun §i allernis al 
li. Tiam li malsupreniris, malŝlosis la pordon kaj diris : «Nu vi 
komprenos kion sentas malfeliĉulo, kiu devas stari antaü sia dom-
pordo...»

La lunlumo vidigis en la fenestro de la Hampit-domo, ian 
homombron. Hampit ne volis perdi detalon de tiu amuza okazan- 
taĵo kaj... ĝuis justan dormon tiun nokton.

Elflandrigis L. Calloens.
Hampit la ĉasisto estas mendebla ĉe «Die Poorte» po 8 frankoj, 

se oni mendas 4 librojn el la serio.

® ii q r a n J a j fflanJroj

H e n d rik  C o n s c ie n c e  -

P e le r  B e n o it
w

Jam malfrue, sed « pli bone malfrue ol neniam », diras flandra 
proverbo, ni, Fiandra.i Esperantistoj, ankaü remémoras tiujn du 
verajn. naciajn heroldojn de la Flandra renaskiĝo, kiuj dum la du 
lastaj jaroj estis festitaj en tuta Flandrujo.

Kvankam ambaü ne vivis unu flanke de la alia, eĉ ne dum 
la samaj jaroj, por la Flandra popolo, por la Flandra historio, ili 
estas kvazaŭ unuigitaj per du belaj esprimoj, kiuj ja pli ol plenaj 
libroj indikas iliajn grandegajn meritojn.

De la fama romanverkisto Hendrik Conscience (1812-1883) oni 
diras : « Li lernis legi sian popolon ! »

Kaj de nia vera nacia muzikverkisto Peter Benoit (1834-1901) 
same dankeme estas dirata : « Li lernis kanti sian popolon ! » 

Conscience, precipe per siaj historiaj verkoj montris al ni 
la estintecon, la suferon, la ĝoĵon, la grandecon de la iama Flandra 
Popolo. Li vekigis sanan nacian spiriton, necesa por la renaskiĝo 
de nia dormanta popolo, kiu post fremdaj subpremadoj, minacis 
malaperi per la francemaj klopodoj de Bruselo.

Benoit ! Dua ekzemplo de sana nacia spirito, kiel ankaü ni, 
Esperantistoj, komprenas ĝin : en propra lando la honorloko al la 
propro ; estimo kaj amo por la aliaj kulturoj. Per tiom da fervoro 
li batalis por la revivo de la flandra popolo, ankaü skribe, sed lia 
plej granda forto estis la muziko kaj la kanto. Li estis konvinkita 
ke precipe la kanto povas ekfarigi la entuziasmon de la popola- 
maso, per la kanto li ebligis la poetojn paroli al la popolo, per la 
kanto la poetoj estas pli bone komprenitaj de la popolo ! Li ^oPs 
montri kaj efektive montris al la muzikmondo de sia tempo kt 
ankaü la muziko havas naciajn kvalitojn, nacia>n propraĵojn.

Spite la preteraj jaroj, malgraö moderniga kaj realisma sento, 
Conscience kaj Benoit ĉiam vivas inter ni, kaj ilia « romantismo » 
ĉiam ebligas ekveki ĉe la junularo la amon por la kara Flandrujo, 
por la nederlanda gepratra lingvo.



Kaj eĉ en Esperantujo Conscience kaj Benoit ne estas neko- 
natuloj. Pliaj el la verkoj de la unua estas tradukitaj en Esperanto, 
i.a. lia majstra verko « La Leono de Flandrujo ». Pliaj kantoj de 
Peter Benoit (mi nur mencias la tiel bêla «Mijn moederspraak» 
— Mia gepatra lingvo — povas esti ĝuataj de ĉiuj niaj samidea- 
noj.

Kia laborforto entenis tiuj ambaü Flandroj estas klara, kiam 
ni nur pripensas ke Conscience verkis ĉirkaŭ cent verkojn, dume 
Benoit laboris sub ĉiuj aspektoj de la muzikarto : dekoj da kanta- 
doj kaj multaj kantoj kaj klavermuzikaĵoj.

Tio laborforto naskis el la amo por la idealo, idealo, kiu 
fine ankaü estas la nia : bêla, libéra Flandrujo en paca mondo.

La ekzemplo kuraĝigu nin senĉese.
Pol Varens.

PiamJran m ed ic in a  liîeraV u-
•  (*)re anlau la 19a jarcen to

Estas malfacile konstateble, kiam la popollingvo estas uzita 
unuafoje en Flandrujo, anstataü la latina, en medicinaj kaj natur- 
sciencaj verkoj, car la plej malnovaj manuskriptoj perdiĝis.

Tarnen flandra manuskripto el mezo de la 14a je., montras 
jam tiom ampleksan literaturon. ke ne estas nura supozo, kiam 
oni asertas ke Flandrujo eble antaŭiĝis tiurilate al aliaj landoj. 
Multaj klasikaj aütoroj estis jam tradukitaj en meznederlanda 
lingvo. La sama manuskripto entenas. krome okcident-flandraj 
kompendiojn pri hirurgio kaj medicino, kies verkisto estis Jan 
Yperman plijuna samtempulo de J. Van Maerlant, la didaktika 
poeto, kiu vulgarigis la unua, la tiamajn natursciencojn. Yperman. 
kiu studis ce la pariza universitato, estis la ĉefa hirurgiisto el sia 
tempo, posedante anatomiajn sciojn, kiujn oni ne kredus eblaj 
antaü Vesalius.

En la 16a je. la unuaj medicinaj skribaĵoj estis presitaj en 
nederlanda lingvo : estis popolîibroj jam ekzistantaj en manus- 
kripta formo au tradukitaj el aliaj lingvoj.

La kuracistoj ŝajne sentis la neceson uzi la popollingvon por 
plisukcese kontraübatali la tiamajn gravajn epidemiojn. La Rene- 
sanco siavice akrigis la sciemon kaj la kritikeman senton. Krome 
la kreskanta memkonscio kun sekva respekto por la nacia lingvo, 
helpata de la eltrovita presarto, instigis al aüdigo de originalaj 
ideoj vestitaj per nedepruntitaj vortoj.

Vesalius, Dodoens, Van Helmont kaj Palfijn estas la kvar 
nomoj, kiuj brilis en Flandrujo super ĉiuj sur medicina kampo.

El ili Vesalius vivante plej parte eksterlande, estas la sola, kiu 
ĉiam uzis la latinan*en siaj verkoj. En 1568 Plantin presis tradu- 
kon de unu el ili, pruvante tiel la eblecon formi en la nederlanda 
lingvo, taügajn fakterminojn por la anatomio. Tarnen en la 16a 
je. la lingvo estis pli riĉa je verkoj pri botaniko kaj farmacio 
(Dodoens, de Lobel).



La centro de la nederlanda civilizo translokiĝis al la Nordo 
(Holando). La universitato de Leiden dankis sian brilon grand- 
parte al flandraj elmigrintoj : Dodoens mortis en Leiden kaj de 
Lobel translokiĝas al Middelburg. Simon Stevin instruis en Leiden 
la fortikaj-konstruarton nederlandlingve. Li estis obstina pioniro 
por la uzo de la popollingvo en la universitatoj. Laü li neniu 
lingvo kiel la nederlanda estis tiel riĉa je mallongaj radikoj, same 
natura laŭ ĝiaj kunmetaĵoj, samklara kaj same esprimforta kaj 
li atakis « la malriĉan latinan kaj la helpbezonajn romandajn ling- 
vojn » per sciencaj argumentoj.

J. B. Van Helmont, dum la paca tempo post la religiaj militoj, 
estis la plej grava inter la flandraj kuracistoj kaj hirurgiistoj 
Penetrita de tio, Kion li nomas sian mision, li verkis sian « Tagiĝo » 
per tiu kerna lingvo, kiu superigas la libron super liaj latinaj 
verkoj. Granda estis lia influo kaj spite la malrekonon de la ofici- 
ala scienco kaj la persekuton de la Eklezio li animigis la formojn 
naskitajn de Vesalius.

Lia filo eldonis la latinan tradukon kaj tradukis la verkon 
en la altgermanan. F. M. Van Helmont, forte filozofema, kiu ne 
estis taksita sub sia patro de Leibnitz, estis la unua, kiu komplete 
klarigis la mehanismon de la lingvo kaj pensis enkondiku scien- 
can edukon por la surdmutuloj.

En la 17a je., kiam la pesto denove furiozis, aperis ampleksa 
literaturo popollingva. La urbestraroj intervenis kaj tiu de Bru- 
selo insistis por ke Overdatz ne verku en la latina sed en la neder
landa.

Tiel plenumiĝis la plej brila periodo de la flandra medicina 
literaturo. Per la 3 eldonoj de « Tagiĝo », la 8 eldonoj de la latina 
traduko, la franca, angla, germana tradukoj, la ideoj de J. B. Van 
Helmont disvastiĝis tra tuta Eüropo. Sed post senfinaj teoriaj 
disputoj, la flandraj kuracistoj ordinare sin limigis, nur noti la 
ĉiutage spertitajn faktojn kaj anstataü la flandra influo sur aliajn 
landojn, en la postaj verkoj eksterlanda influo estas rimarkebla.

Palfijn, iu el la plej famaj hirurgiistoj el sia tempo, verkis 
propralingve, kvankam li muite vojaĝis eksterlande. Liaj verkoj 
estis diversfoje tradukitaj en francan, germanan kaj italan ling- 
vojn. La lasta itala eldono aperis en 1792 : 62 j. post la morto de 
la flandra hirurgiisto !

La plej grava medicina okazajo kiu finigis la 18-an je. estis 
en 1797 la starigo en Antverpeno de la Asocio por la progresigo de 
la medicino kaj hirurgio, la unua kiu eldonis disertaciojn. Tiuj 
jarlibroj aperis de 1798 ĝis 1800 kaj estas gravaj por la medicino en 
Sud-nederlando. Sed la asocio baldaŭ disiĝis sub la franca regado, 
kiu forprenis de la okupitaj regionoj ciun memstarecon.

Supraj linioj montras, ke jam antau jarcentoj, kiam la latina 
lingvo ligis ĉiujn sciencistojn, ankaü en Flandrujo aŭdigis voĉoj 
je favoro de la popollingvo.

T. (*)

(*) Lau samtitola verko de D-ro F. Sano kaj D-r G. Schamel- 
hout.



§l«fi0^rafi0
Karaj Samideanoj ! Foje, oni min fiksis sur la fakto, ke 

ekzistas inter la esperantistaro emego por koni ĉion. Ke vi havas 
tiel malfermatan okulon kaj orelon estas unu el la bonaj ecoj de 
la esperantistoj. Ni devas kuniri kun la tempo. Pro tio, ni diras 
bonvenon al ĉio, kio kunhelpas por longigi nian vivon, kaj por 
altigi la produkteblecojn. En la nova mondo ne povas esti loko 
por malproporcioj... Kaj kiam ekzistas malproporcioj ? Kie ? Ni 
ne sercos malproksime... Kion ni taras ĉiutage ? Skribi ! (estas 
eĉ por kelkaj metio). Nia skribaĵo evoluis de pentri ĝis desegni. 
kaj de desegni ĝis skribi. Kaj kiel preskaŭ ĉio, kio kreskas logike 
kaj laŭ la naturo, ĝi konservis multon malnaturan kaj tro abun- 
dan. Sed, kiam ni parolas pri skribi, legi estas direkte de la partio. 
Kiam ni nun horojn kaj horojn ŝvitas por plenskribi kelkajn 
paĝojn, ni tiam tralegas tion en kelkaj minutoj ! Pripensu bone... 
eu tio povas kunigi kun nia dudekjarcenta spirito ?

Tie ci do estis tasko : igi proporcion inter farita laboro kaj 
resultato. Do devis esti konstruata skribsistemo, kun kiu oni, sen 
neutila tempperdo, t.e. tiel rapide kiel oni parolas, povas skribi 
la vortojn vortfidele ; kun kiu la relegado ne demandas pli da 
malfacileco kaj klopodo, kaj tiel rapide, kiel kun nia nuna skrib- 
metodo, al kiu ni estas kutimaj.

Tiu skribsistemo estas veninta ! ói estas elpensita de intele- 
genta Holandano, kiu, per tio faris laboron vojfarantan. Tiu skrib
sistemo dankas sian klarecon al la alfabeta principo, de kiu ĝis 
nun, multaj, eĉ inter la pli lertaj personoj, ankoraü ne komprenas 
la grandan valoron.

Kune kun tiuj utiloj, la nova skribsistemo havas ankaü unu 
alian neestimeblan valoron. ôiaj signoj estas tiel sercitaj kaj par- 
tiitaj, ke ili havas la plej grandan mallongecon (ne mallongeco 
por la okulo, ser por la mano kiam oni skribas.) Ili tiel estas mal- 
longaj ke ili proksimvenas la limon de la permesita mallongeco, 
kaj tiel simplaj ke ne povas esti pli granda simpleco. La nova 
skribo estas tiel ankaü mallongskribo kaj... kiel logika sekvo, 
samtepe rapidskribo.

Kaj estas nun fakto, ke, antaü tridekkvin jaroj, sinjoro Groote, 
elpensis tiun sistemon. Estas ankaü dirinde ke en Nederlando jam 
ciuj stenografioj, kiuj ekzistis, grandparte estas flankigitaj per 
la nova skribo kaj ke multaj mortas. Kaj Flandrujo DEVAS sekvi 
siajn lingvofratojn el la nordo. Ni tion estas ŝuldaj al nia popolo, 
al sinjoro Groote, kaj al ni mem. Sro Groote kiu per sia laboro 
montris eksterordinaran klarvidantan spiriton kaj tiel servis niajn 
lingvon kaj popolinteresojn.

Jen, pro kaüzo de lia laboro, nia popolo havas honorlokon en 
la internacia stenomovado. Kaj ni devas alteni tiun lokon. Pro tio, 
ni faru tiun malgrandan laboron, kiun demandas la lernado de 
tiu simpla sistemo. Konu la plezuron sekvi parolanton skribante. 
ŝparu tempon (tempo estas mono). Multaj estas la utiloj, kiuj 
ĈIUJ povas eltiri.
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Por fini, mi ankoraŭ volas altiri vian atenton sur la fakto, ke, 
car la konstruo de nia bêla sistemo restas sur la alfabeta prin- 
cipo, estas eble, kun du dekduoj simplaj signoj stenografii en ĉiuj 
lingvoj, ankaü en Esperanto, kio estas ankaŭ kaŭzo por lerni ĝin 
kun simpatio kaj por kunlabori al ĝia disvastigo !

L. B.

ĉiuj informoj ce Léo Bruggeman, Annuntiatenstr. 81, Brugge. 
Bonvolu kunsendi poŝtmarkon por respondo.

Petoj Kaj proponoj

ĈU neniu samidean(in)o povas havigi al mi la broŝuron de Sro 
Oscar Van Schoor « Brokken uit de geschiedenis der Wereldtaal », 
kiu aperis en la eldonoj de la Kath. Hoogeschool uitbreiding. Bon
volu sendi ĝin al mi kaj aldoni kondiĉojn, pagon aü rekompencon. 

Fernand Roose — Oude Gentweg, 3, Brugge (Belgujo).

Al lüiakiM»

AL « FREDELI »

Rava vi estas, knabin’ de Svislando, 
granda, gracia, laŭ via statur’, 
ĉiam ridanta kaj gaja ; vi estas 
vera infano de 1’ vasta natur’.

Bluo de viaj okuloj similas 
al la koloro de l’milda ciel’, 
kaj viaj haroj, pro l’sunaj radioj, 
ŝajnas pli brilaj ol ora juvel’.

Tarnen al ĉie superas la ĉarmo 
de via ruĝa kaj freŝa ja buŝ’ ; 
kiel la rozo je bela mateno 
ĝi min allogas al lipa ektus’.

Vi kompletigao naturan belecon 
de via neĝokovrita montar’ ; 
al vi volonté la koron oferus,
Svisa knabin’, mi ce l’amo-altar’ !

Montana Juul Karnas.



Bibliografie
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas, ciu 

verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
SKIZO PRI FILOZOFIO DE LA HOMA DIGNO de Paülo Jil 

(Paul Gille), Profesoro ĉe la Belga Instituto por Altaj Studoj. El 
la franca lingvo tradukis E. Lanti. Kun Antaüparolo de la Tradu- 
kinto. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda, 67, avenue Gam
betta, Paris 20. 148 p. ; 13 x 19 cm. Prezo : broŝurita fr. fr. 12.— ; 
plentole bindita fr. fr. 17.— (plus 10 % por afranko).

Kun Lanti ni povas aserti, ke « ci tiu konciza kaj substan- 
coriĉa verko prezentas al ni sintezan koncepton pri la mondo kaj 
la vivo, en harmonio kun la energiismaj vidpunktoj, kiujn la 
scienco pli kaj pli akceptas. La aütoro vigie kontraüstaras al ĉia 
metafiziko, al la materialisma, same kiel al la spiritualisma. Li 
esperige montras al ni bazon por la libero kaj avertas kontraü 
la danĝeroj de ĉia absolutismo. Se liaj argumentoj ne ciam forigas 
ĉian dubon, ili almenaü meditigas la leganton. »

De ĉi tiu filozofia skizo de la eminenta profesoro jam aperis 
tradukoj en la lingvoj hispana, italia, rumana, ĉina kaj japana ; 
partoj el la verkoj aperis en la germana kaj rusa ; angla traduko 
estas entreprenata.

Dank’al notoj de la tradukinto ĉiu mezinstruita homo povas 
legi la verkon sen ia ĝeno.

Obstine Lanti esperantigas laŭ proksimuma prononciĝo ĉiujn 
pioprajn nomojn : Müller iĝas... Miler, Goethe... Gete, k.t.p. Krom 
ĉi tio la traduko estas modela. Ni aldonu, ke papero kaj presado 
estas bone prizorgitaj. Ni pro ĉi ĉio ne dubas, pri la sukceso de ci 
tiu aktuala verko.

PETRO. Kursa Lernolibro por Laboristoj. 6-a Eldono. Eldonis:
S. A. T., 67, avenue Gambetta, Paris-20, 116 p., 12 x 17 cm. Prezo : 
fr. fr. 6.—

Jen nova kompostaĵo de la bona lernolibro « Petro » , kiu el- 
cionigis jam en 4 eldonoj dum la jaroj 1925-1931. ci tiu 6-a eldono 
necesiĝis antaŭtempe, pro ŝtata konfisko de pluraj miloj da ekzem- 
pleroj en la germana presejo.

La lernolibro estas nun prilaborita laü kombinita (duone 
rekta-duone gramatika) metodo ; ŝajnas, ke laü faritaj spertoj 
ĉi tiu metodo plej taugas por kursoj en laboristaj rondoj.

Legante la Sat-tendencan historion de Petro, de lia infaneco 
ĝis maturlĝo, kaj pere de ekzercaroj, la studantoj lejrnas laü 
agrabla maniero Esperanton. Eĉ ne-Satanoj, kiuj volas ne priaten- 
ti la tendecon de la iibro, povas fruktedone uzi la libron. ôi estas 
ilustrita per kelkaj trafaj desegnaĵoj kaj fotoj.

« Ke tiu ĉi nov-vesta eldono de « Petro »  ĝuu la saman popu- 
laron kiel la antaüaj eldonoj, ke ĝi disvastiĝu milope tra la tuta 
mondo, kiel la preferata lernilo de 1’ laboristaj esperantistoj ! » 
esperas la Eldonkooperativo de SAT. Ni ankaü !

38



LEXICON. — Kartludo. — Eldonis : Brita Esperantista Asocio, 
142, High Holborn, London, W. C. 1. Prezo : 2 §. G p., afranke 2 p.

Jen tre amuza, ekscita kaj amuza kartludo, kiun ni speciale 
rekomendas por klubvesperoj.

Esperanta libreto kun regularo kaj konsiloj pri la organizo 
de konkursoj de Lexicon estas aldonita al la belaspekta kartludo.

KATALOGO DE LA ESPERANTO-GAZETO. Kompilis kaj ko- 
mentariis. D-ro Jozefo Takacs. Reviziis kaj kompletigis Paülo Tar- 
now. Eldonis : A. Prazak, Jabloné n. O., ĉehoslovakujo. 168 p. ; 
11.5 x 15.5 cm. Prezo : 15.— Kc -f 10 % sendkosto.

La bone eldonita katalogo enhavas : I. Listo de la Esperanto- 
gazetoj. II. Listo de la gazetoj kun konstanta E-fako, rubriko, aü 
resumo. III. Listo de la gazetoj por aliaj mondlingvo-projektoj. 
IV. Alfabeta listo de la urboj, kie aperis E-gazetoj. V. Alfabeta 
registro de la landoj, kie aperis Esp.-gazetoj. VI. Statistiko pri la 
E-gazetoj.

ĉiu kolektanto aü fervora Esperantisto volas posedi ĉi tiun 
katalogon, vera propagandilo, pri kies valoron respondecas kom- 
pilinto kaj revizinto, ambaü bone konataj en la Esperantistaj ron- 
doj.

FOR LA VIANDON de Viktoro Rakosi. El la hungara tradukis 
Ladislao Spierer. Eldonis : A. Prazak. Jablonné n. Orl., êehoslo- 
vakujo. 45 p. ; 10,5 x 15.5 cm. Prezo : 5 Kĉ aü 2 internac. respond- 
kuponoj.

La belaspekta libreto enhavas jenajn bonhumorajn rakontojn 
de 1’ sama aütoro : For la viandon, Historio sur la ferdeko, Rezer- 
vita kupeo, Ruĝa kaj nigra, Historio de mia skeleto kaj Arno de 
Aladaro.

La tradukoj estas fluaj kaj la legado ridigas.
GOSTA BERLING. Selma Lagerlöff. Trad. Stellan Engholm. 

Ilustrita de Einar Nerman. 552 16 pag. Prezo bros. 39.— fr. bind.
48.50 fr. Eld. Soc. Esperanto, Stockholm. Havebla ĉe Fl. Esp. Insti- 
tuto.

La granda sveda poetino kaj verkistino Selma Lagerlöff, nobel- 
premiitino, jam estas konata al la tutmonda esperontopubliko per 
kelkaj el ŝiaj pli malgrandaj verkoj, eldonitaj de la sama eldonejo. 
Nun prezentiĝas §ia unua êefverko, per kiu si gajnis sian mond- 
famon.

En Gösta Berling la aütorino majstre pentras ne nur la vivon 
de la bela sveda provinco Vermlando kaj la tieaj bravaj, hardi- 
taj homoj, sed si montras, kiel en êiu homo, eê la plej simpla, 
malriêa kaj mizera, estas troveblaj bono kaj eê heroeco, oferemo 
kaj amo. La heroo de la libro estas geniulo, bonkora sed malfor- 
ta kaj ŝanĝema laŭ karaktero. En sia verko Selma Lagerlöff ne 
nur analizas la profundojn de la homaj animoj, sed si montras 
per klaraj kaj vivoplenaj bildoj la brilan vivon sur la Vermlandaj 
bienoj kaj ankaü la dolcan, iom mistikigan naturon de Vermlando, 
kie vivis multego da legendoj.

La tradukon lerte faris la konata verkisto Stellan Engholm. 
La tre persona kaj poeziplena stilo de la aütorino donis al la tra-
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diikinto sufiĉe malfacilan taskon, sed li bone sciis konservi la vi- 
von kaj la ĉarmon de la verko.

La eldonejo havis la bonsanĉon, igi unu el la plej famaj artis- 
toj de Svedujo, Einar Nerman, ilustri la verkon per belegaj tut- 
paĝaj bildoj. La broŝurita eldono havas kvarkoloran kovrilon lau 
desegnaĵo de la sama artisto, kaj la bele kaj fortike bindita eldono 
havas oran silhueton de la heroo, Gösta Berling.

Gösta Berling estas la plej muite legita verko de sveda ver- 
kisto. En sveda lingvo venis 34 eldonoj kaj la verko estas tradu- 
kita en 37 lingvoj. ôi estas ŝlosilo de multaj el la postaj verkoj de 
Selma Lagerlöff kaj la pseüdonimaj nomoj de personoj kaj lokoj en 
Vermlando forte enradikiĝis.

VERE GRAVA LIBRO EN ESPERANTO

Preskaü ciu Esperantisto aödis pri la fama angla aütoro 
Charles Dickens, sed kredeble la granda plimulto ne scias, ke ver
ko lia estis eldonita por la unua fojo antaü nur kvar monatoj.

Li verkis ĝin en 1849, dudek du jarojn antaü la morto, spe
ciale por siaj infanoj. La manuskripto estis persona al la fama 
romanisto, kaj bone videbligas lian homamon, kaj samtempe lian 
sinceran adoron al Jesu Kristo. La verko estis skribata sen penso 
pri eldoniĝo, por ke lia familio havu daüran memoron pri la pen- 
soj de la patro. Post la morto de lia filo, Sir Henry Dickens, lia 
familio permesis ke la verko eldoniĝu, kaj ĝi unue aperis kiel felie- 
tono en la grava angla jurnalo, « The Daily Mail », en Marto 1934. 
En Majo, la angla eldono aperis en libro formo, kaj baldaŭ ĝi 
aperos en la Esperanta lingvo, kun la titolo « La Vivo de Nia Sin- 
joro, Jesuo. » La eldonistoj estas The Esperanto Publishing Com
pany Limited, kaj la libro estos unu el la plej belaj ĝis nun en 
Esperanto, ôi estas presita sur luksa papero, kaj enhavas bildojn 
de mondfamaj pentristoj, ekz. Raphaël, Leonardo da Vinci, kaj 
aliaj. La prezo estos ses anglaj ŝilingoj, kun afranko ses pencoj, 
kaj la libro estos havebla ĉe La Brita Esperantista Asocio, 142, 
High Holborn, London, W. C. 1, Anglujo, kaj ĉe ĉiu Esperantista 
libro-vendisto. •

Sinjoro : «Kiel vi kredas, ke mi fartas?»
Kuracisto : Sufiĉe bone, sinjorino, viaj kuroj estas iom ŝvelataj, 

sed mi neniel maltrankviliĝas pro tio.
Sinjorino : Dankon; mi ankaü neniel estus maltrankviligita, se 

viaj kruroj estus ŝvelataj!

---------- o----------

La knabo lernis sian lecionon pri nederlanda lingvo kaj ne 
kapablis kompreni la delikatan diferencon inter «estinta tempo» 
kaj estanta tempo.

— Patrino, kia tempo estas «patro ludas Biliardon?»
— Perdita tempo!» respondis la patrino.



f

^ La eterna Romantiko
Ofte ŝajnas al ni ke en nia moderna vivo kun sia «business» 

la romantiko tute estus elpelita.
En la realeco de nia tempo, ni, modernaj homoj, lernis gardi 

nin kontraii kia ajn romantiko, eĉ ni lernis honti pri ĝi.
La vera romantiko nur sonas en niaj oreloj kiel la sonego de 

ia êaskornoj en la arbaroj kaj ĉirkaŭ la mezepokaj kasteloj.
Sed tarnen ni eraras se ni kredas ke ne plu ekzistas romantiko.
La moderna vivo posedas sian propran romantikon. ói vivas 

forte kaj êarme.
En pasintaj jarcentoj estis la fiera nobelulino balanciĝanta sub 

la elasta paso de sia belega Rosinant(o).
Hodiaû estas la elegantulino en sia plej nova pariza tualeto, 

caime ïidetanta malantaü la direktilo de sia okcilindra veturilo.
La maljuna eterna Romantiko...

_____  •  •  •  •W iT crsa j s c u q a j
INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO (IPR) parolas pri la 

viena konferenco. La unua artikolo donas la impresojn de Sro G
W. Roome (prezidanto de Tage). La dua artikolo estas la raporto 
pri tiu internacia konferenco.

Sekvas : La literatur-instruado en la sveda gimnazio, de Sro 
Bj Bleckman. Lernejoj en Sovet-Unio (daürigota) precipe donas 
la difeiencon inter la antaü milita kaj la nuna stato. Raporto ori 
la 25a kongreso de BEA en Anglujo, kie oni parolis pri « Esperanto 
en edukado ». Stato de la sveda instruista Esperanto federacio.

Sekvas ankoraü kelkaj komunikoj : Komunikajo de la prezi
danto (pri la internacia kongreso). Internaciaj feriaj kursoj en 
Esperanto en Siikeborg. Eldono de pedagogia biblioteko. Pri inter
nacia korespondado. Diversaĵoj.

Precipe la komunikaĵo pri la eldono de pedagogia biblioteko 
estas interesa ; jen ĝi estas :

« Konsente kun nia presisto, Sro Bleier en Budapest, nia la- 
borkomitato decidis prizorgi la eldonadon de pedagogia biblioteko. 
La verketoj ampleksos 96 paĝojn (aŭ du volumetoj po 48 paĝoj) kaj 
temos pri êio, kio rilatas nian profesion : pedagogio, metodologio’, 
pedologio, psikologio, k. t. p. Popolare sciencaj, originale verkitaj, 
sed ankaü tradukitaj. La formato de la kajeroj estos 12 x 16 cm 
Por Tage anoj estos la prezo po 0.40 nederl. guld. (proks. 0,80 sv. 
fr. aŭ 1 sved. kron.) por kajero ampleksanta 96 paĝojn. Inkluzive 
afranko por alsendo. Ni esperas, ke ni, per tia entrepreno, agas laü 
la plaĉo de niaj abonantoj. Nunmomente ni jam klopodas trovi sper- 
tan tradukanton, kiu prizorgas la unuan libreton per artikoloj de 
la nederlanda pedagogo Jan Ligthart. Vi komprenu ke, antaü êio, la 
lingvo, stile kaj gramatike, estos senriproêa ! »

H. Rainson.
LA JUNA VIVO — dusemajna organo por la junularo.
Tiu revuo celas doni legaĵon al la multaj gejunuloj kiuj jam 

lei nis Esperanton. Pro manko de legaĵo, taügante por tiu aĝo, jam
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multaj perdiĝis por la movado.
Jam du numeroj aperis : krom tradukoj, rakontoj, fabeloj, 

kantoj, k. t. p. ili ankaü donas lecionojn, bildojn por redaktajoj 
k. t. p. La revuo ne nur estas interesa por infanoj, sed ankaü por 
novaj esperantistoj. Ĝi estos tre utila car la lingvaĵo estas simpla : 
kiel eble plej malmulte da participoj kaj mallongaj frazoj. Tial mi 
konsilas al ĉiu grupo : prenu abonon por la grupo, ĝi certe helpos 
perfektigi' la novajn.

La revuo ankaü utila kiel manlibro en perfektiga kurso : tion 
mi intencas fari por la venonta kurso.

La juna Vivo, dusemajne donos 12 paĝojn ; la abonprezo nur 
estas 15 fr.

Por pliaj klarigoj, abonoj, k. t. p. direktu vin al H. Rainson, 
poŝtĉeknumero 335183, Mechelen.

inl'cr - 8Éb
ANTWERPEN — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. —

Pasintan monaton ni havis dum niaj ĉiusemajnaj kunyenoj, su- ,i 
ace interesan punkton je priparoli. Ternis pri transloĝado. Kaj j 
kiam familio transloĝas, estas ĉiam malfacila afero. Finfine, pro j c
diversaj kialoj ni decidis foriri el nia ejo al nova. Sed tiu nova 
nepre devis posedi diversajn ecojn. Sufiĉe bela, granda, meze de la 
urbo, ĝaja k.t.p. Oh mia koreto, kion vi pli deziras. Sed, eu ni ne |
ofte kantis « Ni serĉos, aŭdu, aüskultu, ni kontentigos vin... Kaj 1 £
vere, ni trovis ion, kaj ĉiuj estas kontentigitaj. La adreso ? Jen, 1
>i estas «Nieuwe Carnot», Carnotstraat, 70, Antverpeno. (Tel.
242.20). Ni jam kunvenis tie kelkfoje, kaj solene ni inaŭguros ĝin la 
3an de Septembro per mitulvespero. Ni nur deziras nun ke multaj J £
malnovaj anoj kaj aninoj de nia grupo retrovos la vojon al la ejo, .(
3iaj denove régulé kunvenos. Ni ankaü esperas ke dum tiu vespeio, J <

ni havas la plezuron renkonti, se eble, gesamideanojn el aliaj j £.
gi'upoj. I

ANTWERPEN. — LA REKTA VOJO. — Malgraü la libertempa |  e
periodo kelkaj montris intereson por nia afero. La Brusela Reso- j -<
iucio estas la ĉefa temo por pasintaj kaj venontaj kunvenoj. La 
Verdaj Pedalkavaliroj dum deko da tagoj f rôtis siajn mallabore- J
majn gekavalirbotojn en Blankenberge ĉe lâ  maro ! Ni en la |  g.
antaüa numero erare menciis la kvaran geaviĝon de Ges. Lode- * -î
ma. Tio devis esti nur la tria ; sed intertempe ankaü tiu kvara j. c-
geaviĝo efektiviĝis car la cikonio alportis infaneton ce Ges. Mon- 1 -r
strey-Lodema. Ni ree gratulas al ĉiuj koncernatoj ! ;

IIAALTERT. — Kurso laü de Cseh-metodo estas organizota de |.
la loka sekcio de V. T. B. (flandra turista unuiĝo). j,

La kurson gvidos instruisto de la Internacia Cseh-Instituto de j  
E .peranto ; ĝi daŭros dum dek semajnoj kun du lecionoj de du
horoj ĉiusemajne. ]
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La kotizo estas fiksita je 50.— fr. ; plua persono el la sama 
familio pagas nur 30 fr.

La membroj de V. T. B. rajtas depreni 20 r/  de la kurskotizo 
se ili enskribas sin antaü la unua leciono kiu okazos publike. La 
V. T. B.-anoj, aliĝontaj post la provleciono, ricevos rabaton de 
10 </(. La kurso solene finiĝos ankaü publike. Interesiĝantoj sin 
turnu al la kursosekretario S-ro Ed. Van Puymbroeck, Statie 
Eede, Haaltert.

KORTRIJK — ESPERANTISTA GRUPO. — La « radio-pro- 
menadoj » kiuj anstataüis la kutimajn kunvenojn dum la var- 
maj vesperoj kontentige sukcesis ; oni tamen devas plendi ke ne 
ĉiuj partoprenantoj faris redaktaĵon pri la ekskursoj.

Merkredo, 5-an de Septembro, monata kunveno en « De Tuin ». 
La periodo de la kirmeso kaj libertempo estas for kaj rekomenciĝos 
la laboro.

MECHELEN. — LA ESTONTO. — Dum Julio diversaj kunvenoj 
okazis. Ni tamen îimarkigu ke la ĝenerala monata vespero en la 
Urba Biblioteko ne estas ĉeestata sufiĉe grandnombra.

Ankaü la sekretario plendas pri la forresto de tiom da geami- 
koj je la Or-Spronfesto ce li. (Estonte ne plu estos permesata visi- 
ti siajn amikojn antaŭ tiu festo, ankaü ne forgesi sian... ŝlosi- 
lon ! )

Por nia letervespero, la 20an de Julio ni ricevis kartojn kaj 
leterojn el ĉehoslovakujo. Svedujo, Danujo, Germanujo, Anglujo, 
Usono kaj Nederlando. Pliaj petis daŭran korespondadon per kiu 
niaj novaj membroj do interkonatiĝos kun la vera internacia sento 
de Esperanto.

Agrabla promenado en la ĉirkaŭaĵo anstataŭdis la kunvenon 
de la lasta Vendredo

Jam de nun ni instigas niajn membrojn fari propagandon por 
niaj novaj kursoj, kiuj komenciĝos dum oktobro.

OOSTENDE — ESPERANTISTA GRUPO. — Jam nun ni pré
paras nin por rekomencigi la esperantajn kursojn dum Oktobro 
en la urba lernejo (vespere) kaj en la « Acht uren huis» Dimanĉe 
matene). Ni intencas presigi afiŝojn. Dum la lastaj semajnoj 
regule aperis artikoloj pri Esperanto en la Ostenda gazetaro kaj 
ni ne dubas pri la bonaj resultatoj. Je oktobro ni dezirus aranĝi 
ekspozicion kaj tial ni petas la interesemulojn kaj helpemajn perso- 
nojn sendi materialon car la nia ne estas ampleksa. Precipe ekster- 
eüropajn gazetojn kaj revuojn ni tre ŝatus ricevi. Ni eĉ rekom- 
pensos la personojn kiuj helpos nin.
„ OUDENAARDE AL PACO. — La lOan de Julio okazis la 
generala kunveno, kiu estis grandnombre ĉeestata. La llan de 
Septembio, ni ha vis kantvesperon, la 18an ni tradukis la historion 
de nia urbo kaj la 25an ckazis amuziga vespero. Se la kunvenoj 
estas giandnombre ĉeestataj, ni certigas daŭran progreson ĉiam 
antaŭen, por Esperanto !

ROESELARE — RUSELARA GRUPO ESPERANTISTA. — Dum 
la aügusta monato, R. E. G. kiel kutime kunvenis lunde vespere.
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Pro la lernejlibertempo ĉeestis ankaü kelkaj esperantistoj, dum- 
jare malhelpataj. Jena fakto méritas mencion. Kvar gemembroj 
de la sama familio ĉeestas niajn kunvenojn. La 8-an de aŭgusto 
hazarde nin vizitis du hungaraj mondvojaĝantoj. Kelkaj membroj 
ĝojis interkonatiĝi kun ili. Dum tre agrabla vesperpromenado, ili 
interese rakontis pri libéra vagado kaj la sukcesa uzado de Espe
ranto. La 15an de Aŭgusto ni vizitis Brugge, okaze de la komerca 
foiro, kie la bonprizorgita Esperanta stando speciale allogis nin. 
La 19an ni partoprenis la izerpelgrimadon al Diksmude. ĉar baldaü 
la plej taüga periodo por propagando sin prezentos, ni jam ekpro- 
pagandis por nova elementa kurso.

RONSE — LA PACA STELO. — La loka grupo havis plen- 
plenan programon en la monato de Julio. Volonté ni émis por dis- 
konigi al la geesperantistaro tiun belan laborriĉan monaton, sed 
malfacile estis al ni ĉar preskaü la tuta labormaterialo nur oka- 
zis post la lOan kaj tiamaniere neeble estis por forsendi raporton 
antaüe.

La unuan merkredon ni havis nian ĝeneralan kantvesperon, 
la lastan por fini nian agadjaron, kaj ankaü la lastan por fermi 
nian kvinjaran ekzistadon.

La dua merkredo alproksimiĝis, kaj je tiu tago ni alvokis 
niajn gesamideanojn al deviga ĝenerala kunveno. Nu,, eu la êees- 
tado estis kontentiga ? Jes, car tarnen niaj gesamideanoj plenigis 
la kunvenlokon per tridekon da aktivaj gemembroj. Oni parolis 
pri la agado dum nia 5 jaroj da laboro. La grupo prezidata de Sro 
D-3 Boes Gérard ĝojis ke nuntempe la grupo 39 geelementojn enha- 
vas kaj ankaü posedas 17 honorajn membrojn. Precipe nia lasta 
forfluginta jaro estis fruktodona. Ni organizis 40 kunvenojn kun 
meza cifero de 14 pacaj stelanoj kiuj ĉeestis po kunveno, do entute 
ni nombris 560 personoj-membrojn kiuj alte tenis nian standardon.

Ekster tiuj regulaj kunvenoj ni faris la lastan jaron ekskur- 
sojn laŭ ĉies gusto, car ni ekskursis piede, bicikle, aütobuse, kaj 
vagonare. Malfrue estis kiam tia lasta kunveno de 1’ jaro disiris.

ĉiu estis ankoraü pli kontenta kiam la prezidanto alvokis 
ĉiujn, kaj aktivajn- kaj honorajn membrojn por partopreni al la 
festeno kiu okazis la 28an de Julio.

Ni raportos pri tiu okazintaĵo en proksima numero de nia tre 
ŝatata sed bedaürinde tro malmulte legata revuo « Flandra Es- 
perantisto.

êiu okaze, la Pacaj Gestelanoj ne rigardas malantaüen, kon- 
traüe, il nur ĉiam remémoras la belan noblan devizon : fidela al 
la «PACA STELO ».

Ni penados ankaü por laüeble, vidigi al la samideanaro la 
ĉeestantaron per kliŝo en la venonta numero.

ĉiu samideano povas mendi, grupano aü ne, tiun ĉiaman reme- 
moron al la grupo kies adreso estas « La Paca Stelo » Esp. grupo 
Statiestraat, Café Concordia, Ronse. La prezo estos 7 Frankoj.

Kaj nun geamikoj, antaŭen, ja, ĉiam antaüen remémorante 
la riĉenhavan diraĵon « Kie estas volo, tie vojo estas. »

Gedebo.

4 4


